Br u n c h . Lu nch . Dinne r

Σνακς & μεζέδες

Snacks & meze

Κλαμπ σάντουιτς Core

Club sandwich Core

Ψωμάκι φρυγανισμένο λευκό και σίκαλης,
μαγιονέζα, μαρούλι, τομάτα, μπέηκον, παρμεζάνα,
ζουμερό ψητό κοτόπουλο.
Γαρνιτούρα: Πατάτες τηγανιτές,
σος μαγιονέζα και κέτσαπ

Toasted bread white and rye, mayonnaise, lettuce,
tomato, bacon, parmesan cheese,
juicy grilled chicken.
Garnish: Fried potatoes,
dip of mayonnaise and ketchup

6,50€

6,50€

Κλαμπ σάντουιτς κλασσικό

Club sandwich classic

Ψωμάκι φρυγανισμένο λευκό, μαγιονέζα,
μαρούλι, τομάτα, μπέηκον, ζαμπόν, κίτρινο τυρί.
Γαρνιτούρα: Πατάτες τηγανιτές, σος μαγιονέζα
και κέτσαπ

Toasted bread, mayonnaise, lettuce, tomato,
bacon, ham, yellow cheese.
Garnish: Fried potatoes, dip of mayonnaise and
ketchup

5,50€

5,50€

Μπαγκέτα Προσούτο

Baguette Prosciutto

Μπαγκέτα λευκή, κρέμα τυριού, τομάτα, προσούτο,
ρόκα με λευκό βαλσάμικο, φλοίδες γραβιέρας,
φρεσκοτριμμένο πιπέρι

White baguette, cheese cream, tomato,
prosciutto, white balsamic, graviera cheese (sheep
Greek cheese), freshly ground pepper

4,50€

4,50€

Τορτίγια

Tortilla

Κρέμα τυριού, μαρούλι, τομάτα, γραβιέρα,
μπέηκον, ψητό κοτόπουλο, πιπεριά ψητή

Cream cheese, lettuce, tomato, graviera, bacon,
grilled chicken, roasted pepper

4,50€

4,50€

Παραδοσιακό τοστ
Τraditional toast
Ψωμάκι, ζαμπόν ή γαλοπούλα,
διπλό μαλακό τυρί

Toast bread, ham or turkey, double soft cheese

3,50€

3,50€

Hot dog

Hot dog

Μακρόστενο ψωμάκι, κέτσαπ, μουστάρδα, ρίγανη

Baguette, ketchup, mustard, oregano

3,00€

3,00€

Σνακς & μεζέδες

Snacks & meze

Πιατέλα τυριών αλλαντικών

Variety of cheese and cuts

3 ελληνικά τυριά, 3 αλλαντικά,
μαρμελάδα, φρούτα, τορτίγια

3 local cheeses, 3 meet cuts, jam, fruits,
tortilla

12,00€

12,00€

Ποικιλία λουκάνικα

Variety of sausages

2 λουκάνικα, πίτα, πατάτες τηγανιτές,
μουστάρδα, αγγουράκι τουρσί

2 sausages, pita bread, French fries,
mustard, cornichon

8,00€

8,00€

Μεζέ

Meze

Ταραμά, φέτα, τομάτα, ελιές, αντζούγια,
ψητά λαχανικά, σαλάμι πικάντικο,
βραστό αυγό

Tarama, feta cheese, tomato, olives,
anchovies, grilled vegetables, peperoni,
boiled egg

4,00€

4,00€

Γαρίδες κανταίφι

Shrimps rolled in kadayfi phyllo

Σαλάτα πράσινη, ντρέσινγκ μάνγκο

Green salad, mango’s dressing

8,00€

8,00€

Φέτα μέλι

Feta cheese honey

Τυρί φέτα, φύλλο κρούστας, μέλι τοπικό

Feta cheese, phyllo, local honey. Fry

4,50€

4,50€

Τηγανιτές πατάτες κατεψυγμένες
3,50€

French fries
3,50€

Πατάτες Trump

Trump potatoes

φέτα τριμμένη, μπέηκον ψημένο, 2 αυγά
μάτια

feta cheese, bacon, 2 eggs eyes

5,00€

5,00€
Ψωμί πολυτελείας
1,00€/τμχ

Selection of bread
1,00€/per piece

Ελαιόλαδο extra παρθένο
Χαλκιδικής / Κρήτης
3,50€

Extra virgin olive oil
Chalkidiki / Cretan.
3,50€

Ελληνική κουζίνα

Traditional Greek food

Μουσακάς

Mousaka

Σπιτικός αυθεντικός μουσακάς
με καβουρδισμένο μοσχαρίσιο κιμά

Handmade moussaka with roasted beef
mince meat

8,00€

8,00€

Τηγανιά

Tigania

Χοιρινό ή κοτόπουλο με πιπεριές
και σάλτσα μουστάρδας

Sauted meet (pork or chicken), peppers,
mustard sauce

6,50€

6,50€

Σουβλάκι χοιρινό

Souvlaki traditional pork

Ψητά λαχανικά, πατάτες τηγ., μουστάρδα, πίτα

Vegetables grilled, French fries, mustard, pita pie

7,50€

7,50€

Σουτζουκάκια βουβαλίσια

Buffalo meat balls

Ψητά λαχανικά, πατάτες τηγ., μουστάρδα, πίτα

Vegetables grilled, French fries, mustard, pita pie

10,00€

10,00€

Μπιφτέκι παραδοσιακό

Traditional burger

Ψητά λαχανικά, πατάτες τηγ., μουστάρδα, πίτα

Vegetables grilled, French fries, mustard, pita pie

Μοσχάρι 8,00€
Βουβάλι 10,00€

Beef
8,00€
Buffalo 10,00€

Μπριζόλα μοσχάρι ταλιάτα

Steak beef tagliata

με κρίταμο και πατάτες με σος γιαούρτι

with wild greens and potatoes with yogurt sauce

18,00

18,00

Σουτζουκάκια βουβαλίσια σμυρναίικα

Traditional soutzoukakia (meet balls)

Σιγομαγειρεμένη σάλτσα τομάτας με σκόρδο
και κρασί

Tomato sauce with garlic and wine

10,00€

10,00€

Κοτόπουλο ψητό με μαρινάρισμα
βοτάνων

Roasted chicken marinated
with herbs

Πατάτες τηγανιτές, σος μουσταρδομαγιονέζα

French fries, sauce of mayo and mustard

7,50€

7,50€

Τα ζυμαρικά μας

Our pasta

Επιλογή από λιγκουίνι ή ριγκατόνι.

Choice ligouini or rigatoni

Premium Ναπολιτέν

Premium Napolitana

Φρέσκια τομάτα, φρέσκος βασιλικός,
σκορδόλαδο

Fresh tomato, fresh basil, garlic

6,00€

6,00€

Κρέμα μπέηκον
(καρμπονάρα ελληνική)

Bacon & cream
(Carbonara Greek)

Μανιτάρια, σκορδόλαδο, μπέηκον, κρέμα

Mushrooms, garlic, bacon, cream

7,50€

7,50€

Γαριδομακαρονάδα

Pasta with shrimps

Γαρίδες, σάλτσα τομάτα, βασιλικός φρέσκος

Shrimp, tomato sauce, fresh basilic

11,00€
Μπολονέζ
Μοσχάρι κιμάς, τομάτα, καρότο

8,00€
Κρόκος Κοζάνης ψάρι
Τοματίνια, κουτσουμούρα ψάρι, κρόκος
Κοζάνης, σκορδόλαδο, κολοκυθάκι

10,00€
Alfredos
Κοτόπουλο, κρασί, κρεμμύδι, πιπεριές,
εστραγκόν, κρέμα

9,00€

Επιλογή με φρέσκο ζυμαρικό ή χωρίς
γλουτένη + 2,00€

11,00€
Bolognese
Minced beef, tomato, carrot

8,00€
Zafora red fish
Tomato cherries, red fish, zafora from
Kozani, olive oil garlic, zucchini

10,00€
Alfredos
Chicken, wine, onion, peppers, tarragon,
cooking cream

9,00€

Fresh pasta or gluten free + 2,00€

Οι φρέσκιες σαλάτες από τα περιβόλια μας
The fresh salads from our orchards
Σήζαρ κοτόπουλου / γαρίδα

Caesar chicken / shrimp

Μαρούλι, άησμπεργκ, κοτόπουλο λωρίδες,
καλαμπόκι, ψητό μπέηκον, φλοίδες γραβιέρα,
κρουτόνς, αυθεντική σήζαρ σος
(με αντζούγια και λίγο σκόρδο) ή λαδολέμονο

Lettuce, iceberg, chicken strips, corn, roast
bacon, garlic, croutons, authentic sauce
(with anchovies and a little garlic)
or lemon & oil

5,50€ / 7,50€

5,50€ / 7,50€

Τομάτα γιαούρτι

Tomato yogurt

Τομάτα μαριναρισμένη στο χοντρό αλάτι,
γιαούρτι στραγγιστό με δυόσμο, φρέσκο
κρεμμυδάκι, αγουρέλαιο, ελιές

Marinated tomato with grain salt,
Greek yogurt with mint, fresh onion,
fresh olive oil, olives

4,50€

4,50€

Σαλάτα προσούτο

Prosciutto salad

Άησμπεργκ, ρόκα, προσούτο, ανανά, κάσιους,
καπνιστό τυρί, σύκο, φράουλα,
ντρέσινγκ μελιού

Iceberg, rocket, prosciutto, anana,
caseous, smoked cheese, fig, strawberries,
honey dressing

7,00€

7,00€

Χωριάτικη

Greek salad

Τομάτα, αγγούρι, ελιές, φέτα, κρεμμύδι,
πιπεριές, ρίγανη, ελαιόλαδο, ξύδι, κάπαρη

Tomato, cucumber, olives, feta, onion,
peppers, oregano, olive oil, vinegar, capres

6,00€

6,00€

Φέτας

Fetas

Μαρούλι σγουρό, μεσκλάν (πράσινα φυλλώδη
λαχανικά), κρουτόνς, τομάτα, ρίγανη, φέτα,
κρεμμύδι, σος γιαούρτι

Lettuce, mesclan, croutons, tomato,
oregano, feta cheese, onion, yogurt sauce

5,00€

5,00€

Σαλάτα Core

Core salad

Άησμπεργκ, τοματίνια, τορτίγια με κοτόπουλο
και σος γιαούρτι, λιαστή τομάτα, γραβιέρα,
σταφίδες μαύρες, ρόκα, σος μουστάρδα μέλι

Iceberg, cherries tomato, tortilla with
chicken and yogurt sauce, dry tomato,
graviera (Greek sheep aged yellow
cheese), raisins, rocket, mustard honey
olive oil sauce

5,80€

5,80€

Τα Μπέργκερς μας

Our Burgers

Γαρνιτούρα πατάτες ή μίνι σαλάτα
και μπάμπεκιου σος +2,00€

Garnish French fries or mini green
salad and barbeque sauce +2,00€.

Original cheese burger

Original cheese burger

Αφράτο ψωμάκι, μαγιονέζα, μαρούλι,
τομάτα, μπιφτέκι, τυρί λιωμένο,
μπάρμπεκιου σος

Soft bread, mayonnaise, lettuce, tomato,
burger, melted cheese, barbecue sauce

Μοσχάρι
Μανιτάρι
Κοτόπουλο
Βουβάλι

Beef
Mush
Chicken
Buffalo

5,50€
4,00€
5,00€
7,50€

5,50€
4,00€
5,00€
7,50€

Greek burger

Greek burger

Αφράτο ψωμάκι, σος γιαούρτι, λιαστή
τομάτα, μπιφτέκι, μπέηκον, κρεμμύδι ωμό,
ρόκα λαδωμένη, σος μουστάρδα-μέλι

Soft bread, yogurt, sun-dried tomato,
burger, bacon, raw onion, rocket leaves,
honey-mustard sauce

Μοσχάρι
Μανιτάρι
Κοτόπουλο
Βουβάλι

5,00€
4,00€
4,50€
7,00€

Το ψωμάκι είναι από φούρνο της γειτονιάς, το
μοσχαρίσιο κρέας από τοπική φάρμα. Το burger
είναι ελληνική συνταγή με βάρος 180γρ. Περιέχει
αλάτι, πιπέρι, ψωμί, αυγό, ρίγανη, κρεμμύδι. Το
μανιτάρι είναι porto bello και ψήνεται σε
σχαροτήγανο με σόγια σος. Το σχαροτήγανο που
ψήνουμε το μανιτάρι, είναι αποκλειστικά για
λαχανικά σεβόμενοι τους χορτοφάγους.
Μοσχάρι 100% ή Μανιτάρι φρέσκο ή κοτόπουλο
burger

Beef
Mush
Chicken
Buffalo

5,00€
4,00€
4,50€
7,00€

The bread roll is from the neighborhood oven, the
beef from a local farm. Burger is a Greek recipe
weighing 180g. Contains salt, pepper, bread, egg,
oregano, onion. The mushroom is porto bello and is
roasted in a grilledpan with soy sauce. The rotisserie
that bakes the mushroom is reserved for vegetarian
to vegetarians.
Beef 100% or mushrooms or chicken burger
Μοσχάρι 100% ή Μανιτάρι φρέσκο ή κοτόπουλο
burger

Η χειροποίητη πίτσα μας

Our handmade pizza

Πίτσα classic (μαργαρίτα)

Pizza classic (daisy)

Σαλτσούλα τομάτα, τυριά, τομάτα λιαστή,
πέστο βασιλικό

Tomato sauce, cheeses,
sun-dried tomato, basil pesto

7,50€

7,50€

Πίτσα χωριάτικη

Pizza Greek

Σαλτσούλα τομάτα, τυριά, φέτα, πιπεριά,
τομάτα, μανιτάρι, κρεμμύδι, ρίγανη

Tomato sauce, cheeses, feta, pepper,
tomato, mushroom, onion, oregano

8,50€

8,50€

Πίτσα special

Pizza special

Σαλτσούλα τομάτα, τυριά, ζαμπόν,
μπέηκον, τομάτα, μανιτάρι,
πάπρικα καπνιστή

Tomato sauce, cheeses, ham, bacon,
tomato, mushroom,
paprika smoked

9,00€

9,00€

Πίτσα προσούτο

Pizza Prosciutto

Σαλτσούλα τομάτα, τυριά, μανιτάρι.
Γαρνιτούρα προσούτο,
ρόκα μαριναρισμένη
με ελαιόλαδο και τρουφόλαδο

Tomato sauce, cheese, mushroom.
Prosciutto dressing, rocket marinated
with olive oil and truffle

12,00€
Πίτσα κοτόπουλο
Λευκή σάλτσα, τυριά, καπνιστό χοιρινό,
μανιτάρια, κοτόπουλο. Γαρνιτούρα: ρόκα

12,00€
Pizza Polo
White sauce, smoked pork, mushrooms,
chicken. Garnish with rocket

9,00€

9,00€
Kid choice
Επιλογές για παιδιά
Σπαγγέτι βουτύρου με χωριστό τυρί
τριμμένο

5,00€
Κοτομπουκιές με πατάτες τηγανιτές
και κέτσαπ

6,00€
Μπιφτέκι με πατάτες και κέτσαπ

8,00€

Spaghetti with butter.
Garnish cheese

5,00€
Nuggets, French fries,
ketchup

6,00€
Burger, French fries, ketchup

8,00€

Τα γλυκά και σοκολατένια Sweet and chocolate

Γιαούρτι με δροσερά
φρούτα & μέλι

Fresh fruit
with yogurt & honey

4,00€

4,00€

Φρουτοσαλάτα

Fruit salad

4,00€

4,00€

Banana split

Banana split

5,00€

5,00€

Παγωτό (2 μπάλες fix)

Ice cream (2 fixed balls)

3,00€

3,00€

Γλυκό κουταλιού

Fruit traditional Greek Sweet

1,50€

1,50€

Σουφλέ σοκολάτας με
παγωτό

Chocolate soufflé
with ice cream

5,50€

5,50€

Ντόνατς

Donut

2,00€

2,00€

Concept Geogastronomy, George Palisidis

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Γκέκας
Το τυρί που χρησιμοποιούμε είναι φέτα ΠΟΠ.
Στις σαλάτες χρησιμοποιούμε extra παρθένο
ελαιόλαδο.
Πατάτες, onion rings, πίτες είναι προψημένα
και βαθειάς ψύξεως.
Κροκέτες και burgers είναι βαθείας ψύξεως.
Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε
άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών χωρίς την
έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τις
νόμιμες επιβαρύνσεις.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να
πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο
παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).
Για ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν
αλλεργίες ή δυσανεξίες παρακαλώ να
απευθυνθείτε στον σερβιτόρο. Η σχετική
λίστα με τις 14 ουσίες και προϊόντα είναι
άμεσα διαθέσιμη για εσάς, σύμφωνα με τον
νόμο 1169/2011 κανονισμό Ε.Ε.
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει
έντυπα δελτία σε ειδική θήκη δίπλα στην
είσοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε
διαμαρτυρίας.

Liable to Market Police: Nikolaos Gkekas
Prices include all the legal charges.
For substances or products that cause
allergies or intolerances, please contact the
waitress or waiter. The relative list of 14
substances and products is immediately
available to you, according to law 1169/2011
EU Regulation
The store is obliged to have printed
documents, in a special case beside the exit
for the purpose of registering any
complaints.
Consumer is not obliged to pay if the notice
of payment has not been received (receipt
–invoice).

